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EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL.

สารจากประธานกรรมการ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

ในปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยภาพ
รวมในหลายประเทศชะลอตัวและหยุดชะงัก เป็นปรากฏการณ์
Disruption ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ และ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก การดำ�รงชีวิตรูปแบบใหม่
(New Normal) จึงเป็นแรงผลักดันที่ทำ�ให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการทุกภาคส่วนมีความจำ�เป็นต้อง
เร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท บูรพา เทคนิคอล
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน) หรือ อีทีอี และกลุ่มบริษัท ได้รับ
ผลกระทบบางส่วน เนื่องจากภาครัฐมีการประกาศมาตรการ
ต่างๆ ออกมา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป็นเหตุให้หลายหน่วยงานมีการชะลอการจัดซื้อจัดจ้าง และลด
งบประมาณในการจัดจ้างบางส่วนลงเพื่อนำ�งบประมาณไป
สนับสนุนการแก้ปญ
ั หาการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
ส่งผลให้รายได้โดยรวมของกลุ่มบริษัทลดลงไปด้วยเช่นกัน
แต่การลดลงของรายได้ ไม่ ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำ�คัญต่อผล
การดำ�เนินงานโดยรวม จากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
ของปีที่ผ่านมาถือเป็นความท้าทายของอีทีอีและกลุ่มบริษัท
ทำ�ให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำ�เนิน
ธุรกิจ เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง จึงได้มกี ารประกาศนโยบาย
ETE Digital Transformation ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้ครอบคลุม
ในทุกมิติทั้งการดำ�เนินงานภายในองค์กรและการให้บริการกับ
ลูกค้า โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ Digital Business Transformation อย่างสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การเปลี่ยน
แปลงใดๆ อีทีอี และกลุ่มบริษัท ยังคงยึดมั่นนโยบายการดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยความรอบคอบและลงทุนด้วยความระมัดระวัง และ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย ซึ่งในปี 2563 อีทีอี ได้รับผลการประเมินด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีระดับห้าดาว (ดีเลิศ) รวมถึงยังได้รับ
คะแนนประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ
ประจำ�ปี 2563 หนึ่งร้อยคะแนนเต็ม และได้ให้ความสำ�คัญต่อ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้การ
รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในนามของคณะกรรมการ บริษัท บูรพา เทคนิคอล
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ขอขอบคุณท่าน
ผู ้ ถื อหุ ้ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ คู ่ ค ้ า ลู ก ค้ า สถาบั น การเงิน
ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่ ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงาน และได้มอบความไว้
วางใจแก่กลุ่มบริษัท มาโดยตลอด ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าคณะ
กรรมการ ผู้บริหาร และทีมงาน จะยังคงมุ่งมั่นในการกำ�กับดูแล
ทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทภายใต้หลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี โดยดำ�เนินงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ พร้อมขับ
เคลื่อนการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท้ายสุดนี้หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและได้รับความเชื่อมั่นจากทุก
ท่านด้วยดีต่อไป

		
		
ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
		
ประธานกรรมการ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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รูจ้ กั

ETE

บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด (มหาชน)
EASTERN TECNICAL ENGINEERING PCL.
การประกอบธุรกิจ

ธุรกิจบริการ
บริหารจัดการ

ธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรม

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจพลังงาน
ทดแทนจาก
พลังงานแสง
อาทิตย์
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ธุรกิจจัดหาและ
จัดจำ�หน่ายสินค้า
อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย
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ทุนจดทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

280 ล้านบาท

ปี 2540

เลขที่ 59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำ�บลบางกุ้ง
อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

การเป็นสมาชิก
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

THE THAI CHAMBER OF COMMERCE
BOARD OF TRADE OF THAILAND

สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย

สมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
(CAC)

สมาชิกหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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วิสยั ทัศน์
“ มุง่ มัน่ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ
เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า
พร้อมขับเคลือ่ นการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน”

พันธกิจ

1. ยั่งยืนต่อธุรกิจ

2. ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วม

3. ยั่งยืนต่อการเรียนรู้
และการพัฒนา

4. ยั่งยืนด้วยหลัก
ธรรมมาภิบาล

สร้างสรรค์นวัตกรรม
การบริการในกลุ่มธุรกิจหลัก
ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
ความคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า

ดำ�เนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบ
แทนที่ดีให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ,พนักงาน, คู่ค้า,
พันธมิตรทางธุรกิจ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น

พัฒนาศักยภาพและ
กระบวนการทำ�งานด้วย
นวัตกรรมที่แตกต่างเพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
ความมั่นคงในคุณภาพชีวิตการ
ทำ�งานของบุคลากร

ดำ�เนินธุรกิจให้ยั่งยืน ภายใต้
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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ค่านิยมองค์กร
บริษัทฯ มีการสร้างรากฐานขององค์กรด้วยค่านิยมองค์กร ซึ่งทําให้กลุ่มบริษัทฯ
มีความโดดเด่น และแตกต่างจากผู้อื่น โดยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์
ผลงาน ที่มีคุณภาพร่วมกัน รวมถึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลัก
จรรยาบรรณ กฎหมาย การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนสากลและสิ่งแวดล้อม อันจะนํา
ประโยชน์มาสู่ชุมชน ภายใต้ชื่อ “ EASTERN ”

ETHICAL

ACCOMPLISHMENT

มีคุณธรรม
จริยธรรม

บรรลุผลสำ�เร็จ
ร่วมกัน

SOCIAL
RESPONSIBILITY
ดูแลรับผิดชอบ
เอาใจใส่ต่อ
สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

TEAMWORK

ENERGETIC

RESPECT

NEUTRAL

การทํางานเป็นทีม

ความ
กระตือรือร้นใน
การทํางาน

เคารพสิทธิ
มนุษยชน

มีความเป็น
กลาง และความ
เสมอภาค
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โครงสร้างกลุม่ บริษทั

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ

สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
สำ�นักงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมตรวจสอบ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

สำ�นักงานกฏหมาย
หน่วยงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

กลุ่มนโยบาย
และกลยุทธ์องค์กร

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

กลุ่มธุรกิจหลัก
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กลุ่มงานสนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจ

กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน
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นโยบายด้านความยัง่ ยืน
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
และกลุม่ บริษทั ฯ มีอดุ มการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
เพื่อสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำ�หนดกรอบการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงกับแนวทางการดำ�เนินการในระดับสากล
ซึ่งครอบคลุมทุกด้านภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งได้กำ�หนด
แนวทางการดำ�เนินการด้านความยั่งยืนไว้ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์เป็นธรรม ยึดมัน่ ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดทางการค้า สร้างเสริมความ
ชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลัก
สากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ การใช้อ�ำ นาจในทางมิชอบ เพือ่ สร้างประโยชน์
สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดย
คำ�นึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลที่ ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯ
ตั้งอยู่
3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำ�งาน
และการให้บริการ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหาร
คุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ สร้างทัศนคติดา้ นคุณภาพแก่บคุ ลากร
ในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า และการ
เติบโตระยะยาว
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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4. ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึง่ เป็นผลมาจากการดำ�เนินการของบริษทั และรวมถึงคูค่ า้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ห่วงใยและให้ความสำ�คัญต่อความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ของพนักงาน คู่ค้า
ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจน
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำ�งาน
6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้
ความสำ�คัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่ง
เสริมให้เกิดความสุขในการทำ�งาน อันจะนำ�ไปสู่การขับเคลื่อน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรผู้มีส่วนร่วม
8. สร้างประโยชน์ทย่ี ง่ั ยืนให้แก่ชมุ ชนและสังคม พร้อม
ทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำ�นึกที่ดีต่อ
ส่วนรวมและการทำ�ดีต่อสังคม
9. มุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงรอบด้าน ให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสความสำ�เร็จ และลด
โอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังกำ�หนดนโยบายอื่นๆ ที่สอดคล้องตามบริบทความยั่งยืน และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ที่สนใจสามารถ
ดาวน์โหลด รายงานฉบับนี้ผ่าน www.eastern-groups.com
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โครงสร้างการบริหารจัดการความยัง่ ยืน
บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด (มหาชน) เริม่ จดทะเบียนก่อตัง้ เป็นบริษทั จำ�กัด เมือ่ ปี 2540 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจัดหาและจัดจำ�หน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียง
แสวงหาผลกำ�ไร แต่พจิ ารณามูลค่าทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินธุรกิจร่วมด้วย บริษทั ฯ กำ�หนดให้มโี ครงสร้างและนโยบายเพือ่ กำ�กับดูแล
เกี่ยวกับความยั่งยืนดังต่อไปนี้

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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บทบาท/ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท
กำ�หนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ขององค์กร รวมถึงกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพือ่ ความ
ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กำ�หนดกรอบและแนวทางปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ การกำ�กับดูแลด้านการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการดำ�เนิน
งานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างให้มีการนำ�ไปปฏิบัติการอย่างครบ
ถ้วน สามารถสร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตในการดำ�เนินธุรกิจ
ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
คณะทำ�งานด้านการส่งเสริมด้านความยั่งยืน
กำ�หนดกรอบและแผนการปฏิบัติงานแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องตาม
ประเด็นความยัง่ ยืนตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
และรายงานผลการดำ � เนิ น งานต่ อ คณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการ
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รางวัลแห่งความยัง่ ยืน
การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563
โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม”

2563

Score
100
Excellent คะแนน

2562

Score
100
Excellent คะแนน

2561

Score
Good

86
คะแนน

CERTIFIED
COMPANY
การรับรองสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต CAC

การประเมินการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน
ประจำ�ปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม”

2563

CG Score 90 %
Excellent

2562

CG Score 82 %
Good

2561

CG Score 81 %
Good

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ
Sustainability Disclosure
Recognition โดยสถาบันไทยพัฒน์
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การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในการพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยการบริหารจัดการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder
Analysis) ภายใต้ 3 หลักการสำ�คัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำ�คัญต่อ
บริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality) และการบริหารจัดการที่เป็นระบบและการเปิดเผยผลการดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใส
บริษทั ฯ กำ�หนดให้แต่ละส่วนงานมีหน้าทีว่ เิ คราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานของตนเอง และผลการวิเคราะห์จะถูก
รวบรวมมาวิเคราะห์ในระดับองค์กรอีกครั้งภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสีย

การระบุผมู้ สี ว่ นได้เสีย

การระบุระดับ
ผลกระทบของบริษทั
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย

การระบุระดับอิทธิพล
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ ี
ต่อบริษทั

การจัดการกลุม่
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

การจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญของผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย

โดยพิจารณาปัจจัย โดยประเมินผลกระทบทัง้ โดยประเมินอิทธิพลของ โดยแบ่งผูม้ สี ว่ นได้เสียตาม โดยระบุแนวทางการมี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ ทางด้าน ระดับผลกระทบทีบ่ ริษทั ส่วนร่วมทีเ่ หมาะสมกับผูม้ ี
การพึ่งพา ผลกระทบ
และสิง่ แวดล้อม
การเงิน การดำ�เนินงาน มีตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ
ส่วนได้เสียแต่ละกลุม่
รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ
กฎระเบียบข้อบังคับ และ ระดับอิทธิพลทีผ่ มู้ สี ว่ น
ตามความเหมาะสม
กลยุทธ์ของบริษทั
ได้เสียมีตอ่ บริษทั
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บริษัทฯ ได้กำ�หนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญตามพันธกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการระบุ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

ความคาดหวัง
•
•
•
•
•

ชุมชน

•
•
•
•
•

การมีส่วนร่วม

ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
มีความมั่นคงและการเติบโตใน
การทำ�งาน
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ด้าน
การบริหารงานบุคลากร
ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความสามารถ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ำ�เสมอ

•

เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน
ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชน
และสังคม ทั้งด้านความปลอดภัย
และด้านสิ่งแวดล้อม
มีความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

•

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

การตอบสนองขององค์กร

การสือ่ สารวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของบริษัท
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
คณะกรรมการสวัสดิการ
การสำ � รวจความพึ ง พอใจของ
พนักงาน
การแสดงความคิดเห็นหรือแจ้ง
ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน

•

การจัดกิจกรรมร่วมกับ ชุมชน/
สังคม
การเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
กิจกรรมเสวนาประชาคม
การสำ�รวจความคิดเห็นของ
ชุมชน
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

•
•
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•
•

•
•
•

มีกระบวนการสรรหาบุคลากร
อย่างโปร่งใส
ดูแลผลตอบแทนที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภาระหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำ�งาน

สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นสาธารณะ
มีนโยบายสิทธิมนุษยชน และส่ง
เสริมการปฏิบัติ
มี น โยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น และส่งเสริมการปฏิบัติ
ลงทุ น ในกิ จ การเพื่ อ สั ง คมทาง
อ้อมตามความเหมาะสม
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี
ในกิจกรรมเสวนาฯ และสื่ออื่นๆ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า

ความคาดหวัง
•
•
•

ผู้ถือหุ้น

•
•
•
•

ผู้ร่วมลงทุน

•
•
•

การมีส่วนร่วม

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
การบริการที่ดี
การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
การตอบสนองความต้องการ
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

•

การดำ�เนินธุรกิจให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท
ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า
และยั่งยืน
มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน

•
•

ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ
ผลการดำ�เนินงานและการเติบโต
ทางธุรกิจ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

•

•
•
•

•
•
•

•

การตอบสนองขององค์กร

การสำ � รวจความพึ ง พอใจของ
ลูกค้า
การนำ � เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการ
บริการ
การให้ค�ำ แนะนำ�ช่วยเหลือ
การพบปะลูกค้า

•

การประชุมผู้ถือหุ้น
การแสดงความคิดเห็นหรือแจ้ง
ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน
การเปิดเผยผลการดำ�เนินงาน
การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
การประสานงานกับหน่วยงาน
นักลงทุนสำ�พันธ์ (IR)

•

การประชุมกรรมการในบริษัท
ย่อย และบริษัทร่วม
การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี และ
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

•
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•
•

•
•

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วม
กับลูกค้า
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นามาตรฐาน
การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ
การนำ � เทคโนโลยี ม ายกระดั บ
การให้บริการ

สร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
แก่ผถู้ อื หุน้
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
เปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูล
อืน่ ๆ

เปิดเผยข้อมูล ผลการดำ�เนินงานที่
ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างสม่�ำ เสมอ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้รับเหมา

ความคาดหวัง
•

•

การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็น
ธรรม
มีการชำ�ระเงินตามกำ�หนด
การสร้างมูลค่าเพิ่มและความ
ร่วมมือในระยะยาว
การรักษาความลับของคู่ค้า คู่
แข่ง ทางการค้า

•
•

การประเมินผู้ขายประจำ�ปี
การเข้าตรวจสอบกระบวนการ
ผลิต และคุณภาพของวัตถุดิบ
พร้อมการพบปะพูดคุยเพื่อการ
พัฒนา

•

•
•

การเข้าพบปะ พูดคุย
การแถลงผลการดำ�เนินงานราย
ไตรมาส
การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี และ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•

•
•

สามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขและข้อ
ตกลงของสัญญา
ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ
ผลการดำ�เนินงานและการเติบโต
ทางธุรกิจ

•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ของสัญญาอย่างเคร่งครัด
เปิดเผยผลการดำ�เนินงานอย่าง
สม่ำ�เสมอ

•

การปฏิบัติตามกฎหมาย		
ข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ

•

การเข้าร่วมกิจกรรม		
และโครงการของหน่วยงาน		
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

•

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด

•

•
•
•
•

สถาบันการเงิน

หน่วยงานรัฐ
และเอกชน

•

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

•

การประชุมระหว่างบริษัทฯ และ
ผู้รับเหมา
การประเมินผู้รับเหมาประจำ�ปี

การตอบสนองขององค์กร

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
ตามเงื่อนไขระยะเวลา
ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข
การจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส

•

คู่ค้า

การมีส่วนร่วม
•
•
•

•
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•

กำ�หนดนโยบายการจัดซื้อจัดหา
ที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ
การพัฒนาผู้รับเหมา ด้วยการ
แนะนำ� ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
มี น โยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น และส่งเสริมการปฏิบัติ

กำ�หนดนโยบายการจัดซื้อจัดหา
ที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ
มี น โยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น และส่งเสริมการปฏิบัติ
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การประเมินประเด็นสำ�คัญ
บริษัทฯ กำ�หนดกระบวนการประเมินสาระสำ�คัญตามแนวทางการจัดทำ�รายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ และ
Sustainability Reporting Guidelines ของ GRI Standards โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการดำ�เนินงานของบริษัทและการตอบสนอง
ต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ความสำ�คัญ
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส อันจะทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในการดำ�เนินงาน

กระบวนการกำ�หนดเนื้อหาในรายงาน
บริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานฉบับนี้ขึ้นตามหลักการสำ�คัญในการกำ�หนดเนื้อหาตามแนวทางการจัดทำ�รายงานความยั่งยืน
ของตลาดหลักทรัพย์ และ Sustainability Reporting Guidelines ของ GRI Standards อันประกอบไปด้วย บริบทความยั่งยืน
(Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนร่วม (Stakeholder Inclusiveness) และยังได้ดำ�เนินงานเพื่อให้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้มีคุณภาพตามหลักการสำ�คัญใน
การกำ�หนดคุณภาพ (Principles for Defining Report Quality) อันได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความ
สมดุลของผลการดำ�เนินงาน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม (Clarity)
การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของการดำ�เนินงานที่ผ่านมา (Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และเนื้อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนร่วม (Timeliness)

ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่สำ�คัญ
1. ระบุประเด็นความยั่งยืน
โดยนำ�ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังหรือให้ความ
สนใจจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมาวิเคราะห์
เทียบกับการพิจารณาข้อกำ�หนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็น
ทีส่ �ำ คัญของบริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมใกล้เคียง ประเด็นทีก่ �ำ หนด
อยู่ในมาตรฐานสากล
2. ระบุผลกระทบต่อบริษทั
ประเมินระดับของผลกระทบโดยพิจารณาจากเกณฑ์
ด้านการเงิน การดำ�เนินงาน กลยุทธ์ และกฎหมาย ร่วมกับโอกาส
ในการเกิดเหตุการณ์ของประเด็นความยั่งยืน

3. ระบุผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ประเมิ น ระดั บ ของผลกระทบร่ ว มกั บ ระดั บ อิ ท ธิ พ ล
ของผู้มีส่ว นได้ เ สี ย ที่มีต่อ บริ ษัท ของประเด็ น ความยั่ง ยื น แต่ ล ะ
ประเด็น
4. จัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็น
โดยแบ่ ง ประเด็ น ความยั่ ง ยื น ตามความสำ � คั ญ ของ
ผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประเด็นที่มีความ
สำ�คัญมาก ปานกลาง และน้อย
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ผลการประเมินประเด็นที่สำ�คัญ

การทบทวนและปรับปรุงประเด็นที่สำ�คัญ
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำ�ผลการประเมินประเด็นที่สำ�คัญมาใช้เปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อการกำ�หนดเนื้อหาในรายงาน
ฉบับนี้ โดยมีประเด็นที่ครอบคลุมเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ จึงได้กำ�หนดประเด็นที่สำ�คัญจำ�นวนทั้งสิ้น 15 ประเด็น ซึ่ง
บริษทั ฯ จะมีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำ�รายงานในปีตอ่ ๆ ไป อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้รายงานมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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ขอบเขตของประเด็นที่สำ�คัญ
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ผลการดำ�เนินงานในรอบปี

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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ด้านเศรษฐกิจ

จริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจเป็นประเด็นที่สำ�คัญ และได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการดำ�เนินธุรกิจที่
ขัดต่อหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนร่วม ดังนั้นการธำ�รงไว้ซึ่งมาตรฐานทาง
จริยธรรมจึงเป็นรากฐานสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ

แนวทางการดำ�เนินงาน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินงานตาม
หลักการ การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการซึง่ เป็นผูบ้ ริหารของกลุม่
บริษทั 6 ท่าน ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลกิจการทีด่ ี และมีการประชุมเพือ่
ติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นด้าน
ต่างๆ ทุกไตรมาส
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โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะทำ�งานด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะทำ�งานด้านการ
พัฒนาความยั่งยืน

คณะทำ�งานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บทบาทหน้าทีต่ ามโครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะทำ�งาน

กำ�หนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึง
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ
ให้เป็นไปตามเป้า หมาย วิ ส ั ย ทั ศ น์ และ
พันธกิจขององค์กร เพื่อความยั่งยืนต่อ
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

กำ � หนดกรอบและแนวทางปฏิ บ ั ต ิ ด ้ า น
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี จริ ย ธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจ การกำ�กับดูแลด้าน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง
แนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการดำ�เนิน
งานของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ สร้างให้มกี ารนำ�
ไปปฏิบตั กิ ารอย่างครบถ้วน สามารถสร้าง
คุณค่า และการเจริญเติบโตในการดำ�เนิน
ธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

กำ � หนดกรอบ และแผนการปฏิ บั ติ ง าน
แต่ละด้านที่เกี่ยวข้องตามประเด็นความ
ยัง่ ยืนตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน และรายงานผลการดำ�เนินงาน
ต่อคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำ�คู่มือจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทจด
ทะเบียน ซึ่งอ้างอิงตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมอย่างสม่ำ�เสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งฉบับ
ล่าสุดประกาศใช้เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติให้บุคลากรและพันธมิตรธุรกิจยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกัน โดยได้เผยแพร่โดยละเอียดในรายงานประจำ�ปีและเว็บไซต์ของบริษัท

ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำ�ทุกปี ประกอบด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินปี 2563 มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
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ด้านผลการประเมินเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการกำ�กับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies – CGR) ประจำ�ปี 2563 อยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)
หรือ 5 ดาว และได้รับผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำ�ปี 2563 ที่คะแนน 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยผล
ดังกล่าวมาจากการสำ�รวจและประเมินข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยต่อสาธารณะ
และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่ง
ในบริษัทที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำ�
ปี 2563 ประเภท “Sustainability Disclosure Recognition”
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กิจกรรมภายในเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับ พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นอย่างมาก ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้เชิญ ดร.ชัยพร
เขมะภาตะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้านข้อร้องเรียน

จดหมาย : ถึง ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด (มหาชน)
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธิน
พัฒนา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต : www.eastern-groups.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
อีเมล : independentdirector@eastern-groups.com
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กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน

ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น

ส่ ง เรื ่ องร้ องเรี ยนผ่าน
ช่ องทางที ่ บ ริ ษ ั ท กำ�หนด
ตามความสะดวกของ
ผู ้ ร ้ องฯ

ผู้รับเรื่องร้องเรียนนำ�ส่ง
ข้อมูล ไปยังเลขานุการ
คณะทำ�งานฯ

คณะทำ�งานพิจ ารณา
สอบสวน ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรีย น และ
แจ้งผลผู้ร ้องฯ

การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ด้วยสภาวะการดำ�เนินธุรกกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวน และไม่แน่นอน การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ อันนำ�ไปสู่การสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับบริษัท

กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน
การบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ฯ ได้ผนวกเป็น
ส่วนหนึ่งของการดำ�เนินธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางกลยุทธ์
จนถึงระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk management committee) ขึ้น โดย
มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อติดตามความ
เสี่ยง และผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานผล
การดำ�เนินงานให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�
ทุกไตรมาส
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ในระดับปฏิบัติการ กำ�หนดให้มีคณะทำ�งานด้านการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการ
สายงาน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฎิบัติการเพื่อกำ�กับ
ดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารระดับผู้จัดการ
ฝ่ายทำ�หน้าที่รับผิดชอบในการกำ�หนดกรอบการบริหาร ระบุ
ประเมิน ตอบสนอง ติดตามความเสีย่ งของบริษทั ฯ และรายงานผล
การดำ�เนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ�
ทุกเดือน
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ขัน้ ตอนการบริหารความเสีย่ ง

ระบุ ความเสี ่ ยง

ประเมิน ความเสี่ยง

ตอบสนอง
ความเสี ่ ย ง

ติ ดตามและรายงาน
ความเสี ่ ย ง

สร้างการตระหนักรู้
และสื่อสารความเสี่ยง

ผลการดำ�เนินงาน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสีย่ ง จึงกำ�หนดให้มกี ารประเมินปัจจัยความเสีย่ งและการควบคุมป้องกันความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจจะมีตอ่ การดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ และสนับสนุนแนวทางในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และ
จากการประเมินความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา พบความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ที่สำ�คัญ 2 ประเด็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์
การกำ�หนดความเสีย่ งปี 2563
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การต่อต้านการทุจริต
องค์กรภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งพลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ หากทุกองค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ย่อมส่งผลให้องค์กรสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

แนวทางการดำ�เนินงาน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญและยึดมั่นในเรื่องการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ โดยได้มีการกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางในการนำ�ไปปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทำ�
หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา
นอกจากนี้การติดตามตรวจสอบการดำ�เนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริจคอร์รัปชั่น และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
นั้นถูกดูแลโดยคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมอบหมายให้ บริษัท ไอเอซิกเนเจอร์ จำ�กัด ทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการ
ดำ�เนินงานภายในของบริษัท ทุกกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความถี่ไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยรายงานผลการดำ�เนินงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ผลการดำ�เนินงาน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในปี 2563 โดยบริษทั ฯ มุง่ มัน่ และตัง้ ใจในการร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการขจัด
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งในกระบวนการดำ�เนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตของประเทศ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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ดังนั้นเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการ
ทุจริต บริษัทฯ ได้สื่อสาร และสนับสนุนให้บริษัทย่อย และคู่ค้าธุรกิจ
หลัก เข้าร่วม CAC และ CAC-SME อย่างต่อเนื่อง และได้สื่อสาร
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเน้นย้ำ�ถึงแนวปฏิบัติที่ดี
Do & Don’t ผ่านการประชุมที่สำ�คัญของบริษัท เช่น การประชุม
คณะกรรมการบริษัท การประชุมสัมนาต่างๆ
นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการ
ปฏิบัติเพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงประกาศ “นโยบาย
การงดให้และรับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่นๆ
โดยได้สื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านทาง
อีเมลล์ และเว็บไซต์ของบริษัท
ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
แจ้งผ่านอีเมล์ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
E-mail : independentdirector@eastern-groups.com
แจ้งผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.eastern-groups.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
แจ้งผ่านไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำ�นักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
แจ้งผ่าน “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น”
(ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี หรือเลขานุการบริษัท)

สำ�หรับบุคลากรของบริษัทสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรง ทาง E-mail ใน
ระบบของบริษัท หรือจะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง
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การบริหารจัดการลูกค้าและผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือหนึ่งในเป้าหมายการดำ�เนิน
งานที่บริษัทยึดถือปฏิบัติเสมอมา

แนวทางการดำ�เนินงาน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าที่ชัดเจนว่า บริษัทฯ จะมุ่งมั่นส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับ
การบริการอย่างมืออาชีพเพื่อความไว้วางใจของลูกค้า ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ผลิตภัณฑ์และบริการที่ ได้มาตรฐาน : บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการในระดับ
ราคาที่เหมาะสม โดยมีการอบรม และให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ
- การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะถูกจดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยเข้า
ถึงได้เฉพาะพนักงานที่จำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
จากลูกค้าหรือในกรณีทีมีเหตุจำ�เป็นทางกฎหมาย
- การสำ�รวจความพึงพอใจ : บริษัทฯ ดำ�เนินการสำ�รวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี และเปิดโอกาสให้
ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย อาทิ
		
- จดหมาย : ฝ่ายการตลาด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
		
- จดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ : marketingcenter@eastern-groups.com
		
- โทรศัพท์ : 02-1582000 / โทรสาร : 02-1586148
ในการดำ�เนินการ บริษัทฯ มีแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการของบริษัท เช่น การเยี่ยมเยียน ให้คำ�ปรึกษา และรายงาน
ผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
ด้านคุณภาพ
ด้านบริการ
ด้านส่งมอบงาน

86%
87%
87%

2561

ความพึงพอใจของลูกค้า ทุกธุรกิจ
มากกว่าหรือเท่ากับ

90%

2562
2563

ด้านข้อร้องเรียน

ขัน้ ตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

รับแจ้งเหตุ

ตรวจสอบ

แจ้งผลให้ผู้บริหารทราบ

แจ้งผลกับลูกค้า

พนักงานรับแจ้งเหตุ ส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ทำ�การตรวจสอบ

ดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(หากจริงต้องดำ�เนินการแก้ ไข
พร้อมหามาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้ำ�)

แจ้งผลให้ผู้บริหารที่กำ�กับ
ดูแลรับทราบ

แจ้งผลและแนวทางแก้ ไข
ให้ลูกค้าทราบ
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ จึงได้กำ�หนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในระบบ
ห่วงโซ่อุปทานและการกำ�หนดแผนการพัฒนาคู่ค้า เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการเพื่อบริหารและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
อันเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทานของการดำ�เนินธุรกิจ

แนวทางการดำ�เนินงาน
การดำ�เนินธุรกิจต้องอาศัยวัตถุดิบ อุปกรณ์ และการบริการจากคู่ค้า ซึ่งหากคู่ค้าไม่ให้ความสำ�คัญ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงจากคู่ค้า ซึ่งสามารถลดต้นทุน
ลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและบริการ และลดความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนพัฒนาคู่ค้าให้สามารถดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโตร่วมกันในระยะยาว
บริษัทฯ พิจารณาแบ่งกลุ่มคู่ค้าที่สำ�คัญตามมูลค่าสัญญาการซื้อขาย หรือเป็นคู่ค้าที่จำ�หน่ายวัตถุดิบหรือสินค้า และ
บริการที่สำ�คัญ โดยมีการจัดทำ�แบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ที่มีความประสงค์ต้องการขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับบริษัทครอบคลุม
ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพ การให้บริการ การส่งมอบ ความปลอดภัย
ซึ่งผลการประเมินจะช่วยทำ�ให้ทราบปัญหา และปัจจัยเสี่ยง เพื่อใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานต่อไป

ผลการดำ�เนินงาน
บริษัทฯ ได้กำ�หนดหลักจรรณยาบรรณคู่ค้าซึ่งจะเป็นหลัก
ปฏิบัติที่คู่ค้าทุกรายต้องปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะดำ�เนินธุรกิจบน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรม โดย
ครอบคลุมประเด็นใน 6 ด้าน คือ 1.จริยธรรมทางธุรกิจ 2.แรงงาน และ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล 3.การบริหารจัดการคุณภาพ 4.ความรับ
ผิดชอบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5.ความรับ
ผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และ 6.การร้องเรียน

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19
บริษัทฯ ได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อ
ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆของภาครัฐที่ออกมาเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
ในปี 2563 บริษัทฯ จึงไม่ ได้มีการจัดกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ขึ้น แต่
บริษทั ฯ ยังคงติดต่อกับคูค่ า้ เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี ผ่านช่อง
ทางอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อธิบายถึงหลักการการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและแนวทางด้านจริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถปรับปรุงการดำ�เนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกๆ ด้าน จากผลตอบรับที่ดีของคู่ค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ
วางแผนที่จะจัดกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อส่งเสริม
ความยั่งยืนในการทำ�ธุรกิจของบริษัท

การบริหารนวัตกรรม
การบริหารนวัตกรรมมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาและดำ�เนินธุรกิจในยุคปัจจุบนั เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
บริษทั ที่ได้ก�ำ หนดไว้วา่ “มุง่ มัน่ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้าพร้อมขับเคลือ่ น
การดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

แนวทางการดำ�เนินงาน

การสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรเป็นแผนงานที่สำ�คัญในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนของ
องค์กร ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2561 ตัง้ แต่การปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และการกำ�หนดกลยุทธ์
วัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายด้านนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างกระบวนการเพื่อส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม และสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ด�ำ เนินการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร กำ�หนดนโยบายที่มีการสนับสนุนให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้น
ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่าง
ของรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ต้องคำ�นึงไปถึงการนำ�
เสนอสินค้าและบริการสูผ่ บู้ ริโภค มิตดิ า้ นการปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
องค์กรให้เอื้อต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม และในแต่ละมิติต้อง
มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ โดยในปีที่ผ่าน
มาบริษัทฯ มีการดำ�เนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรมขึ้นตามนโยบาย ETE Digital Transformation ตาม
ที่ได้ประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องดำ�เนินงาน
อย่างมีมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้ากำ�หนดอย่างเคร่งครัด
ซึ่งอาจส่งผลให้การสร้างนวัตกรรมมีข้อจำ�กัดบ้าง ดังนั้นเพื่อให้
สามารถแก้ ไขข้อจำ�กัดและเป็นช่องทางธุรกิจใหม่ๆ บริษัทจึงได้
กำ�หนดให้มีคณะทำ�งาน (ETE Digital Transformation Com
mittee) ทีป่ ระกอบด้วยผูบ้ ริหารจากทุกกลุม่ งานทีท่ �ำ หน้าทีพ
่ ฒ
ั นา
นวัตกรรมสำ�หรับกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการคิดค้น
การใช้นวัตกรรมทดแทนกระบวนการทำ�เงินเดิม โดยมีการรายงาน
ผลความคืบหน้าตามแผนการดำ�เนินงานในการประชุมคณะ
กรรมการบริหารเป็นประจำ�ทุกเดือน

ผลการดำ�เนินงาน
ผลจากการนำ�นวัตกรรมเข้ามาในองค์กรตามแผนงาน ทำ�ให้องค์กรสามารถเพิ่มความสามารถในด้านการบริหารและการ
จัดการภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองเช่นกระดาษ โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบดิจิทัล
รวมถึงการใช้นวัตกรรมมาช่วยในการสื่อสารในรูปแบบแอปพลิเคชั่นต่างๆที่สามารถให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
สื่อสารกันได้แม้อยู่นอกพื้นที่
ทัง้ นี้ ยังมีการเพิม่ ความรูค้ วามสามารถให้กบั พนังงานถึงมุมมองในรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในรูปแบบต่างๆ
ในอนาคตที่จะมาถึง ซึ่งทำ�ให้พนักงานมีความคิดริเริ่มออกแบบการใช้นวัตกรรมมาลดกระบวนการทำ�งาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งานให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างการใช้นวัตกรรมเข้ามาในองค์กร เช่น

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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การแบ่งปันทางเศรษฐกิจ
บริษัทฯ เชื่อว่าการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนไม่ควร
มุ่งสร้างเฉพาะผลกำ�ไร แต่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ
สังคม ผ่านการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ดังนัน้ การแบ่งปันทางเศรษฐกิจแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย จึงเป็นหัวใจสำ�คัญ
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

แนวทางการดำ�เนินงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการแบ่งปันมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เช่น การชำ�ระ
ภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ หรือการจ้างแรงงานท้องถิ่น และการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าท้องถิ่นเพื่อเป็นการ
กระจายรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน ข้อมูลการทำ�ธุรกรรมทางการเงินได้รับ
การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วกัน

ผลการดำ�เนินงาน
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บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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ด้านสังคม

การดูแลพนักงาน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์
โลกในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงการเปลีย่ นแปลง
ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการดูแล และ
พัฒนาพนักงาน ซึ่งถือเป็นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สำ�คัญทีส่ ดุ
ให้เป็นผู้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้
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แนวทางการดำ�เนินงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการรักษาพนักงาน และการดึงดูดพนักงานกลุ่มเป้าหมายและการเติบโต และความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ โดยมีแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้

ด้านกลยุทธ์
บริษัทฯ มีการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ด้าน HR ระยะสั้น
2563 – 2565 และมีการรายงานภาพรวมผลการ
ดำ�เนินงานผ่านคณะกรรมการบริหาร เป็นประจำ�
ทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการสำ�รวจระดับความ
ผูกพันขององค์กรเป็นประจำ�ทุกปี (Voice of ETE)
และรวบรวมผลความคิดเห็น ประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนวทาง
การปรับปรุง พัฒนา พร้อมติดตามดูแลบุคลากร
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มงานอย่างใกล้ชิดและมี
ประสิทธิภาพ

ด้านเทคโนโลยี
บริษัทฯ มีระบบจัดการด้านการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัย
เพื ่ อ ให้ พ ร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลงในยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล อาทิ
SMART Check-in, Strategic HR Platform เป็นต้น

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการจ้างงาน
ตารางสัดส่วนการจ้างงานแยกตามอายุและเพศ (เฉพาะพนักงานประจำ� ของกลุ่ม บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง เท่านั้น)

หมายเหตุ : การจำ�แนกระดับพนักงานและผู้บริหารอ้างอิงตามโครงการการบริหารจัดการขององค์กร
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ตารางสัดส่วนการจ้างงานแบบจ้างเหมาบริการ (Outsource) แยกตามตำ�แหน่งการจ้างงาน

การบริหารค่าตอบแทน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
พนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่ต้องการในงาน
นั้นๆ รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยการกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความ
สามารถ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การแตกต่างทางเพศไม่ส่งผลต่อการกำ�หนดค่าตอบแทนและการเลื่อนตำ�แหน่ง
ของพนักงาน

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารสวัสดิการ
บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างชัดเจน ในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำ�ปี ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ การพยาบาลด้านต่างๆ โดยเน้นความสะดวกรวดเร็วหากเกิดกรณีพนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน และนอกจากนี้
บริษทั ฯยังได้สง่ เสริมให้พนักงานเก็บออมเงินผ่านกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เนือ่ งจากบริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในชีวติ ของพนักงาน
ช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพือ่ เป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน จึงจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
โดยพนักงานที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ 2%ต่อเดือน และบริษัทฯ จะสมทบให้อีก 2% ตลอดอายุงาน เงินสะสม
ดังกล่าว บริษัทฯ จะนำ�ไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะได้ผลประโยชน์ของ
เงินสะสมและเงินสมทบมาเฉลี่ยคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังยึดถือแนวทางการปฎิบตั ติ อ่ พนักงาน
ที่กำ�หนดไว้ในคู่มือจริยธรรม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสุข
ที่ยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์การวัดความผูกพันธ์องค์กรภายใต้
แบบประเมิน “Employee Engagement Survey-Y2020” ซึ่ง
เสียงสะท้อนดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กรต่อไป
ผลการประเมินความผูกพันธ์องค์กร จะแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลักๆ
คือ ด้านองค์กร, ด้านเพื่อนร่วมงาน, ด้านผู้บังคับบัญชา, ด้าน
การพัฒนาบุคลากรและระบบงาน, ด้านสวัสดิการ โดยผลการ
ประเมิน ประจำ�ปี 2563 นั้น อยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่องจากปี 2562
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วัฒนธรรมองค์กร
ด้วยความหลากหลายของบุคลากรในองค์กร ทั้งในการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นกุญแจสำ�คัญในการบริหารความหลากหลายดังกล่าว รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

แนวทางการดำ�เนินงาน
บริ ษ ั ท ฯ ขั บ เคลื ่ อ นธุ ร กิ จ ด้ ว ยนโยบาย ETE Digital Transformation ด้ ว ยการนำ � เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มาเสริ ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในทุกด้าน อาทิเช่น ด้านปฏิบัติการ (Operation) ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
(Deliver customer better experience) การเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำ�งานในองค์กร (Corporate culture) การทดลอง
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Experiment new business model) เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนนำ�เทคโนโลยี
ดิจิทัลไปปรับใช้ในกระบวนการทำ�งานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า S.M.A.R.T

ทั้งนี้เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กร “ S.M.A.R.T” ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงบ่งชี้พฤติกรรมหลัก
และวางแผนการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะทำ�งาน (ETE Digital Reformation Committee) ที่ประกอบด้วยผู้บริหาร
จากทุกกลุ่มงานเป็นผู้ขับเคลื่อนแบ่งปันความรู้
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย ETE Digital Transformation โดยมุ่งหวังให้พนักงานและผู้บริหาร
ทุกคนนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในกระบวนการทำ�งานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า S.M.A.R.T นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้จัดกิจกรรม ETE Digital Transformation เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำ�งาน
ให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
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การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้สภาวะการณ์ที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

แนวทางการดำ�เนินงาน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มคี วามรูค้ วามสามารถ โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน
เข้าอบรมอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
กำ�หนดแผนการฝึกอบรมประจำ�ปีให้กับพนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
บริษัทฯ มีการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะจากสมรรถนะที่ควรพัฒนาของพนักงานทั้งองค์กร ควบคู่ไป
กับนโยบายและแนวโน้มการเติบโตของแต่ละประเภทธุรกิจ โดยแผนในการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลจะพิจารณาจากสมรรถนะที่
จำ�เป็น ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สมรรถนะในการบริหารโครงการ สมรรถนะการเป็นผู้นำ� สมรรถนะ
ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร สมรรถนะความมุ่งมั่นในความสำ�เร็จ สมรรถนะการตัดสินใจในการแก้ปัญหา และสมรรถนะในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาสมรรถนะ

การประเมิ น สมรรถนะ

การวิ เ คราะห์ ส มรรถนะที่
ควรพั ฒ นา

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒ นาแผนพัฒ นา
ศักยภาพรายบุคคล
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ผลการดำ�เนินงาน
สำ�หรับในปี 2563 แผนกฝึกอบรมได้มีการจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานด้านฝึกอบรม โดยได้ดำ�เนินการสำ�รวจความต้องการ
ฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ประจำ�ปี จากทุกส่วนงานเพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับการทำ�งานของพนักงาน โดยเริ่มดำ�เนินการ
สำ�รวจความต้องการฝึกอบรมในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายเสนอหลักสูตรแล้วนำ�มา
จัดทำ�แผนฝึกอบรมประจำ�ปีต่อไป

การฝึกอบรมของพนักงานประจำ� กลุ่มบริษัทฯ
การฝึกอบรมพนักงาน ปี2563
จำ�นวนชั่วโมง
การฝึกอบรมต่อปี

จำ � นวนชั่ ว โมงการ
ฝึกอบรมต่อคน

2,852.00 ชั่วโมง

19.14 ชั่วโมง /คน/ปี

หลักสูตรอบรมภายนอก

ผู้บริหาร

18 หลักสูตร

432 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมภายใน

พนักงาน

4 หลักสูตร

2,732 ชั่วโมง
ข้อมูลฝึกอบรมเฉลี่ย

19.82 ชั่วโมง /คน/ปี
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จำ�นวนการฝึกอบรมของพนักงาน
จ้างเหมาบริการ (Outsource)

518,664 ชั่วโมง
นอกจากการพัฒนาความรูค้ วามชำ�นาญจากการส่งเสริมผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆแล้วนั้น ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ
ยังได้วางแผนและพัฒนาผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งสำ�คัญ โดยการนำ�ข้อมูลเชิงลึกในด้านสมรรถนะ และด้านคุณลักษณะของผูส้ บื ทอดตำ�แหน่ง
มาพัฒนาเพือ่ ความต่อเนือ่ งในการบริหาร และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย ซึง่ จะสามารถสะท้อนผลได้ในการจัดทำ�
รายงานเพื่อความยั่งยืนในปีถัดไป
แผนการพัฒนาผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งงาน

พิ จ ารณา
ตำ � แหน่ ง สำ � คัญ

จัด ทำ�คุณลัก ษณะ
ที่สำ�คัญของ
ตำ�แหน่ง และเกณฑ์
ในการสรรหา

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ระบุ แ ละคั ดสรร
จั ดทำ � และทบทวน
ติดตามและประเมิน
ผู ้ ท ี ่ ค าดว่ าจะได้ ร ั บ
แผนการพั ฒ นา
ศักยภาพของผูท้ ่ีได้รบั
การสื บ ทอดตำ � แหน่ ง ศั ก ยภาพรายบุ ค คล
การคัดเลือก
ของผู ้ ท ี ่ ได้ ร ั บ การ
คั ดเลื อก
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังส่งกระทบต่อสุขภาพและการดำ�เนินชีวติ ของผูป้ ฏิบตั งิ านและครอบครัว บริษทั ฯ จึงมุง่ มัน่ ในการดูแล
ให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติงานให้บริษัท มีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัย

แนวทางการดำ�เนินงาน
ความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนร่วม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ กำ�หนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พ.ศ. 2549) และกำ�หนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ซึ่ง
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจ้างแต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจาก
การเลือกตั้ง) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งหน้าที่รับผิด
ชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย มีหน้าที่ในการจัดทำ�นโยบาย โครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยในการทำ�งาน
สอดส่อง ส่งเสริม ผลักดัน และบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการสร้างวินัย ความตระหนักและให้ความรู้แก่
พนักงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการประสบอันตราย และการบาดเจ็บอันเนื่องจากการทำ�งาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำ�งาน
การให้บริการเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคนในการปฎิบตั งิ านให้สอดคล้องตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. จัดทำ�แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปสู่การปฎิบัติ ติดตามผล ทบทวน และ
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. มุง่ มัน่ ในการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมให้ความรู้
และสร้างจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ในการทำ�งาน
4. ส่งเสริม รณรงค์การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
ทุกคน
5. ให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างพอเพียงและเหมาะ
สมในการดำ�เนินการระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสิ่งแวดล้อม
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การสนับสนุนของผูบ้ ริหารระดับสูง
ผู้บริหารบริษัทได้ให้ความสำ�คัญ และสนับสนุนการดำ�เนินงาน โดยการจัดสรรงบประมาณการดำ�เนินงานด้านความ
ปลอดภัยไว้อย่างเหมาะสม พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบผลการดำ�เนินการงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ�
นอกจากนีย้ งั กำ�หนดให้ตวั แทนผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เพือ่ กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานอย่างใกล้ชดิ
ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานที่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการติดตามการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2563 พบว่าการเกิดอุบัติเหตุในการทำ�งานลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน และอัตราการบาดเจ็บของพนักงานอยู่ในระดับต่ำ�กว่า 2562 โดยมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำ�งาน 8 ครั้ง
ลดลงจากปี 2562 ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำ�งาน 9 ครั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำ�เนินการและปฏิบัติตามนโยบายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างเคร่งครัด
ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำ�งาน ของพนักงานกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนี ไฟขั้นต้นและการซ้อมหนี ไฟ ประจำ�ปี 2563
ซึ่งถือเป็นหลักสูตรหนึ่งด้านความปลอดภัยที่ได้จัดขึ้นอย่างเป็นประจำ�ทุกปี โดยเชิญวิทยากรผู้ชำ�นาญการเฉพาะเพื่อมาให้ความรู้
รวมถึงการสาธิตการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยขั้นต้นแก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมทั้งพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานเก่าที่
จำ�เป็นต้องรับการทบทวนใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฎิบัติ

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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สิทธิมนุษยชน
ปัจจุบันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกระแสสังคมที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนมากขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในการดำ�เนินธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าที่มีความ
ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย

แนวทางการดำ�เนินงาน

ผลการดำ�เนินงาน

บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลัก
การตามแนวทางสากล ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และ
บริษัทฯ จะพัฒนาขั้นตอนการดำ�เนินงานต่างๆเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักปฏิบตั ติ อ่ ไปอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ นโยบาย
ดังกล่าว จะถูกนำ�มาทบทวนความเหมาะสม สอดคล้องกับการ
ดำ�เนินธุรกิจในทุกๆปี เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำ�ดับ

บริษัทฯ ได้จัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier
Code of Conduct : SCOC) แรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน
สากล เพื่อเป็นแนวทางผลักดันให้คู่ค้าให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่
กำ�หนดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคู่
ค้า โดยได้นำ�เรื่องสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมประเด็น
เรื่อง สิทธิมนุษยชน การดูแลพนักงานและแรงงาน โดยจะเริ่มใช้
ประเมินคู่ค้าตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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กิจกรรมเพือ่ สังคม
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อสร้าง
สมดุ ล ระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียดังเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจที่บริษัทยึดมั่น
ปฏิบัติเสมอมากว่า 20 ปี

แนวทางการดำ�เนินงาน
บริ ษ ั ท ฯ ให้ความสำ�คัญกับ การรับ ผิด ชอบต่ อชุ ม ชนและสั ง คม โดยได้ จ ั ดตั ้ ง คณะทำ � งานด้ านสั ง คมและสิ ่ ง แวดล้อ ม
เพื่อช่วยผลักดันการดำ�เนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบไซท์งาน พื้นที่โดยรอบ
สำ�นักงาน และพื้นที่ในภาพรวม และมีการรายงานผลการดำ�เนินงานแก่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำ�กับกิจการที่ดี และ
คณะกรรมการบริษัท ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งที่ผิดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณ หรือ
การไม่เคารพชาติหรือศาสนา และกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

ผลการดำ�เนินงาน
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการต่างๆ มากมายหลายประเภท เพื่อช่วยเหลือสังคมในหลาย
พื้นที่ แบ่งเป็น
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สนับสนุนทุนการศึกษาในกิจกรรมวันเด็กประจำ�ปี 2563 ให้กบั โรงเรียนหนองผักบุง้ ต.ฟากห้วย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
เพื่อนำ�ไปจัดสรรทุนการศึกษานักเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และผลิตภัณฑ์ผา้ มัดย้อม ให้กบั เด็กๆ โรงเรียนวัดประสิทธาราม
อ.เมือ งสุร าษฎร์ธ านี จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยบริ ษ ั ท ฯ ได้ จ ั ดหาข้ าวสาร อาหารแห้ ง รวมถึง
สนับสนุนทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการทำ�ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเพื่อสร้างรายได้ให้ครู
อาสาและเด็กๆ โรงเรียนวัดประสิทธาราม

กิจกรรม
ด้านการศึกษา

สนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าเพือ่ การศึกษา เพือ่ สมทบทุนในการจัดซือ้ จัดหาอุปกรณ์การเรียน
การกีฬา รวมถึงทุนการศึกษาสำ�หรับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไทร ต.บางสะพาน
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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กิจกรรม
ด้านการศึกษา

สนับสนุนโครงการ Founder Apprentice ของสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซึ่งเป็น
โครงการที่ให้ความรู้กับนักศึกษาในด้านความเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม เพื่อสร้าง
community ทีด่ รี ะหว่างผูป้ ระกอบการและผูร้ ว่ มโครงการ ช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ท�ำ กิจกรรม
ที่สร้างสรรค์ มองเห็นภาพรวมในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้
ประกอบการในอนาคต
สนับสนุนโครงการปันน้ำ�ใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล
โดยสนั บ สนุ น งบประมาณให้ ก ั บ โรงเรี ย นที ่ ต ั ้ ง อยู ่ ช ายแดนไทย พม่ า จำ � นวน 8 โรงเรี ย น
เพื่อนำ�ไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา รวมถึงเสื้อผ้า รองเท้าสำ�หรับเด็กนักเรียน
ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสดัง กล่าว

สนับสนุนกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี เพือ่ หาทุนทรัพย์ส�ำ หรับสร้างอุโบสถสำ�หรับใช้ประกอบพิธี
สำ�คัญทางศาสนา ณ วัดวรดิตถาราม ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด โดยบริษัทได้ร่วมจัดซุ้ม
อาหารโรงทานเลี้ยงอาหารผู้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี

กิจกรรม
ด้านศาสนา

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กกพ. และสำ�นักงาน กกพ.เพื่อถวายแด่พระ
สงฆ์ที่จำ�พรรษา ณ วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ
ร่วมกับสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด นำ�ไปทอดถวาย ณ วัด คฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขต
บางพลัด กรุงเทพฯ และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน 4 แห่ง
สนับสนุนโครงการไออุน่ คริสต์มาสจากเราไปสูท่ า่ น ร่วมกับวัดแม่พระองค์อปุ ถัมภ์ เพือ่ บริจาค
ทุนทรัพย์ ให้มูลนิธิเซนต์มาร์ติน สำ�หรับช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้
ในชุมชนแออัด
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สุขภาพที่ดีของพนักงาน เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้พนักงานสามารถปฎิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้
มีการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งสำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานสาขาเป็นประจำ�ทุกปีอย่างต่อ
เนื่อง อีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น เดิน วิ่ง เป็นต้น

กิจกรรม
ด้านสุขภาพ

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำ�ปี
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง ทั้งสำ�นักงานใหญ่ที่สุราษฎร์ธานี และ
สำ�นักงานสาขาที่กรุงเทพฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปีขึ้นใน
เดือนกันยายน ใช้สถานพยาบาล 2 แห่งคือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสาย
หยุด โปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุมตามกฎหมาย และจัดโปรแกรมเพิ่มเติมให้พนักงาน
ตามช่วงอายุ เพศ ที่มีความเสี่ยง

สำ�หรับการดำ�เนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีการตรวจ
สอบสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงครบถ้วน
ร้อยละ 100 โดยไม่พบอาการผิดปกติ หรือสภาพไม่
ปกติของการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการทำ�งานส่งผลให้
อัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งานเป็น 0

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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จากการทำ�งาน

2563

0

SUSTAINABILITY REPORT 2020

นอกจากการตรวจสุขภาพพนักงานประจำ�ปีทบ่ี ริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญและจัดมาอย่างต่อเนือ่ งแล้ว
ยังได้สง่ เสริมการดูแลสุขภาพทีด่ ใี ห้กบั พนักงานจัดกิจกรรมวิง่ การกุศลร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ภายใต้โครงการ “maiA Virtual Run 2020” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายนและตุลาคม
2563 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยบริษัทฯ รณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมาร่วมกิจกรรม
เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพร่วมกันในทุกวันพฤหัสของสัปดาห์

กิจกรรม
ด้านสุขภาพ
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โครงการ “ETE ปันน้ำ�ใจ ต้านภัย COVID-19” ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ (COVID-19) ที่เริ่มแพร่กระจายตั้งแต่ปลายปี 2019 นั้น บริษัทฯ จึง
ได้จัดทำ�โครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดื อดร้ อนของประชาชนผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ระบาด
COVID-19 โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้
- 29 เม.ย. 2563 จัดกิจกรรม “อิ่มท้อง สู้โควิด 19” โดยได้นำ�อาหาร, น้ำ�ดื่ม และถุงยังชีพ
กว่า 300 ชุด ไปมอบให้ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ วัดวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

กิจกรรม
ด้านการพัฒนา
สวัสดิการทาง
สังคม

- 30 เม.ย.2563 ร่วมปันน้ำ�ใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนมอบข้าวสารอาหารสำ�เร็จรูปและน้ำ�ดื่ม
เพื่อนำ�ไปแบ่งปันผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กออทิสติกและผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในจังหวัดสระแก้ว โดยทำ�การมอบสิ่งของต่างๆ
ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำ�ไปแจกจ่ายยังผู้
เดือดร้อนต่อไป
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- 6 พ.ค.2563 ร่วมสำ�นึกในพระเมตตาคุณ สนองพระดำ�ริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ช่วยเหลือและบรรเทาความ
ทุกข์ยากแก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โดยมีผบู้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯร่วมมอบถุงยังชีพเครือ่ งอุปโภคบริโภคจำ�นวน 500 ถุง ให้กบั
พีน่ อ้ งประชาชนชาวนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

กิจกรรม
ด้านการพัฒนา
สวัสดิการทาง
สังคม

- 4 มิถุนายน 2563 ร่วมกับชมรมชาวใต้เขตหนองจอกสนับสนุนอาหารสำ�เร็จรูปเพื่อบรรจุ
ถุงยังชีพสำ�หรับนำ�ไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในชุมชม
พื้นที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตบางกะปิ เขตบึ่งกุ่ม เขตลาดกระบัง และเขตสะพานสูง
- 6 สิงหาคม 2563 สนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัด
ประสิทธาราม อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรม
ด้านการพัฒนา
สวัสดิการทาง
สังคม

- สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดทำ�ข้าวกล่องจำ�นวน 150 กล่อง มอบให้กับผู้ตกงาน และ
เดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในโครงการ “รวมพลังสู้
วิกฤตโควิด-19 สู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ของมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำ�พร้า
3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
- สนับสนุนกิจกรรมศูนย์อาสารัตนโกสินท์และสมทบทุนทรัพย์ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัย
พร้อมจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 สำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงที่เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงครั้งแรกทั้งในประเทศไทย และ
ทั่วโลก
- สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดทำ�ข้าวกล่องจำ�นวน 150 กล่อง มอบให้กับผู้ตกงาน และ
เดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในโครงการ “รวมพลังสู้
วิกฤตโควิด-19 สู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ของมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำ�พร้า
3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
โครงการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด บริษัทให้ความสำ�คัญกับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อน
มนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่านการบริจาคโลหิต จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาด จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตที่สำ�นักงานกรุงเทพ โดยกิจกรรมการบริจาค
โลหิตครั้งที่ 1 ของบริษัท จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้รับโลหิตบริจาค จำ�นวน 44 ยูนิต
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กิจกรรม
ด้านการพัฒนา
สวัสดิการทาง
สังคม

โครงการ “maiA Virtual Run 2020” เพื่อสภากาชาดไทย บริษัทฯ ได้สนับสนุนและเข้า
ร่วมกิจกรรมวิ่งและบริจาคเงิน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการระดมทุนมอบให้
สภากาชาดไทยผ่านการวิ่งสะสมระยะกิโลเมตร ทุกๆ 1 กิโลเมตร = 10 บาท ในกิจกรรมดังกล่าว
บริษทั ฯ มีระยะวิง่ สะสมรวม 23,146.53 กิโลเมตร ร่วมสมทบทุนบริจาค ผ่านโครงการเพือ่ มอบให้
กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลประเพณี ชุมชนบ้านยางใหญ่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยได้สนับสนุนงบประมาณสำ�หรับจัดทำ�เสื้อนักฟุตบอล

กิจกรรม
นันทนาการ
ประจำ�ปี

กิจกรรมต้อนรับปี ใหม่ปี 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดย
แบ่งเป็นกิจกรรมเป็นช่วงกลางวัน เริ่มต้นด้วยการทำ�บุญตักบาตรตอนเช้าและกิจกรรมกีฬา
สัมพันธ์ โดยเช่าสถานที่ภายนอกที่ใกล้สำ�นักงานกรุงเทพเพื่อจัดการแข่งขันกีฬา ประกวด
กองเชียร์ และกิจกรรมรับน้องใหม่ สำ�หรับกิจกรรมช่วงเย็นก็จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์และ
ประกวดการแต่งกายในธีม CIRCUS Greatest Show จำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมงาน 147 คน
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กิจกรรมครบรอบ 23 ปีการก่อตั้งบริษัท ซึ่งได้จัดขึ้นในวัน 22 กรกฎาคม 2563 โดยภายใน
งานผู้บริหารและพนักงานร่วมไหว้ศาลพระพรหมในช่วงเช้าเพื่อเป็นศิริมงคล ต่อด้วยกิจกรรม
การร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งถือเป็นการบริจาคหิตให้สภากาชาดไทยเป็น
ครั้งแรกของบริษัท และกิจกรรมการเปิดตัว SMART ETE ที่ใช้เป็น Model ในการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรให้ SMART สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นบริษัทฯ ได้มี
การจัดเลี้ยงอาหารพนักงานเพื่อเป็นการขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำ�พาบริษัทให้เติบโต
มากว่า 23 ปี และจะยังคงเดินหน้าเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนต่อไป จำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน
120 คน

กิจกรรม
นันทนาการ
ประจำ�ปี

กิจกรรมวันคริสมาสต์ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยในปีนี้
บริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแลกของขวัญจากเดิมเป็นการจับชื่อบัดดี้เพื่อให้มีสีสันและให้
อีกฝ่ายคอยลุ้นว่าใครคือบัดดี้ที่จะมอบของขวัญให้อย่างใจจดใจจ่อในวันคริสต์มาสอีฟ
24 ธันวาคม 2563 ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไปในตัว สร้างรอยยิ้ม
เสียงหัวเราะให้พนักงานผ่อนคลายจากการทำ�งานได้ ไม่น้อย มีลุ้นรางวัลสุดเซอร์ ไพร์จาก
ผู้บริหารใจดี ที่ทำ�เอาเหล่าพนักงานลุ้นกันตัวโก้ง ผู้บริหารก็ดีใจที่ทุกคนมีความสุขและหวังว่า
ความสุขในกิจกรรมครัง้ นี้ ไว้เป็นกำ�ลังใจในการทำ�งานกันต่อไป จำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 150 คน
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ด้าน
สิง่ แวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทาง
อ้อม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ คำ�นึงถึงความสมดุลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักการบริหาร และ
ปฏิบัติภายใต้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดย
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติในการจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม ด้วยการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำ�หนด
และกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าทุกกระบวนการ
ดำ�เนินธุรกิจจะได้รับการดูแลและใส่ใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดต่อ
สิ่งแวดล้อม
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แนวทางการดำ�เนินงาน
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญต่อการใช้ทรัพยกรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังให้ความสำ�คัญต่อการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทีเ่ กิดจากการใช้ไฟฟ้าขององค์กร จึงได้มกี ารปลูกฝังจิตสำ�นึกให้กบั พนักงานทุกคนผ่านการรณรงค์เพือ่ ประหยัดไฟฟ้า/พลังงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญในการเลือกใช้หลอดไฟที่ติดตั้งใน
สำ�นักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้
หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดค่าไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดประหยัด
ไฟทั่วไปประมาณ 40 – 50% รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้การรับรอง
ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 เป็นต้น โดยแหล่งการใช้พลังงานภายในองค์กร แบ่งเป็น
4 ส่วน ดังนี้
1. การใช้ ไฟฟ้าในสำ�นักงาน
2. การใช้น้ำ�ประปาในสำ�นักงาน
3. การใช้กระดาษในสำ�นักงาน
4. การใช้เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำ�มันดีเซล น้ำ�มันดีเซล และก๊าซเพื่อการขนส่ง
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ผลการดำ�เนินงาน
ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดมาตรการและรณรงค์ ให้บุคลากรใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และปลูกจิตสำ�นึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการใช้พลังงานต่างๆภายในองค์กร โดยในปี
2563 เป็นปีแรกที่บริษัทรายงานผลการใช้ ไฟฟ้าของสำ�นักงานทั้ง 2 พื้นที่ บริษัทฯ ยังคงมีการดำ�เนินมาตรการในการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้รายงานผลการใช้ ไฟฟ้าเพื่อการเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานในปีต่อไป
ไฟฟ้า
การใช้ ไฟฟ้าของบริษัทฯ จะแบ่งเป็นการใช้ ไฟฟ้าในสำ�นักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี) และสำ�นักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)
ซึ่งประกอบด้วยการใช้ ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างและอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกในอาคารสำ�นักงาน

น้�ำ
บริษัทฯ มีการใช้น้ำ�ประปาสำ�หรับการใช้อุปโภคและบริโภคในอาคารสำ�นักงาน และในส่วนของไซต์งานโครงการต่างๆ ก็
จะใช้น้ำ�ประปาเป็นหลัก บริษัทฯ เน้นการรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรใช้น้ำ�อย่างประหยัด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปี 2563
บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น้ำ�คิดเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี้
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กระดาษ
บริษัทฯ มีนโยบายการใช้กระดาษภายใต้ความเหมาะสมและจำ�เป็น เพื่อลดการใช้กระดาษในกระบวนการดำ�เนินงาน
โดยการนำ�ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการดำ�เนินงาน อาทิ ระบบการอนุมัติการดำ�เนินการผ่านระบบออนไลน์แทนการ
ลงนามในเอกสาร การสื่อสารข้อมูลให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการรณรงค์การใช้งานกระดาษทั้ง 2 หน้า
การนำ�กระดาษกลับมาหมุนเวียนใช้งานซ้ำ� และสร้างความตระหนักให้มีการใช้อุปกรณ์สำ�นักงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อยืดอายุการใช้
งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น ในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้กระดาษสำ�หรับการดำ�เนินภายในสำ�นักงาน ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกเป็นประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสำ�คัญ นำ�มาซึง่ การคำ�นึงถึงและมี
ส่วนร่วมในการควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องโลก
บริษัทฯ รณรงค์และส่งเสริมการลดการใช้ ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำ� Solar Roof ติดตั้งบนอาคารสำ�นักงาน
เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 จากการลดการใช้ ไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตพลังงานจึงมุ่งมั่นในการ
เพิ่มสัดส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด โดยมีนโยบายขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยายการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดอย่างทั่วถึง

หมายเหตุ : ทีม่ าของ Emission Factor (EF) จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน )
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นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยได้ติดตั้ง
โซล่าร์เซลล์บนหลังคาอาคารสำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รวมกำ�ลังการผลิตทั้งสิ้น 27.45 kWp โดยในปี 2563 มีปริมาณการใช้
ไฟฟ้าจากพลังงานงานหมุนเวียนดังกล่าว 36,680.47 กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือ 132,049.69 เมกะจูล

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกธุรกิจต้องปฏิบัติเพื่อให้ ได้มาซึ่งการอนุญาตให้ดำ�เนินการ ดังนั้นการ
ดำ�เนินการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ ความเชื่อมั่นจากผู้มี
ส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
แนวทางการดำ�เนินงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยธุรกิจมีการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ประกาศนโยบาย
สิง่ แวดล้อมทีม่ งุ่ เน้นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการติดตามตรวจสอบนโยบายและข้อกำ�หนดใหม่ๆ เพือ่ นำ�มาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมายว่าจะต้องไม่มีอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและไม่มีค่าปรับ
ที่มีนัยสำ�คัญ
ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายรายปีที่กำ�หนดไว้ โดยไม่มีรายงานอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและไม่มีค่าปรับที่มีนัย
สำ�คัญในแต่ละหน่วยธุรกิจ

67

EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL.

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

“ ETE ” ยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล
ยกระดับการบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
ภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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